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GO - Primeira obra do PAC Cidades Históricas será entregue em
Goiás
O próximo dia 06 de fevereiro é de festa na Cidade de Goiás.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), entrega à população a Ponte da Cambaúba.
Leia mais
AL - Restauro da Igreja de Ipioca recebe apoio do Iphan
Na região mais antiga de Maceió, será restaurada a Igreja
de Nossa Senhora do Ó. A iniciativa é uma parceria entre o
poder municipal, o Iphan e o Ministério da Cultura.
Leia mais
BA - Exposição reúne símbolos do patrimônio imaterial
Símbolos de 31 bens imateriais registrados pelo Iphan nos
últimos 12 anos foram reunidos na exposição ‘Patrimônio
Imaterial Brasileiro’, que acontece na Caixa Cultural.
Leia mais
MS - Museu da Imagem e do Som exibe filmes com entrada
franca em fevereiro
Além das exibições o museu manterá aberta ao público
através do projeto VisitaMIS a exposição “Patrimônio
Histórico e Cultural de MS – NOB 100 anos”.
Leia mais
SE - Dezessete sítios arqueológicos indígenas são descobertos
em Reserva Biológica
Todas essas descobertas indicam a existência de ocupações
por todo o litoral norte de Sergipe, na Idade Média, de
grupos que compartilhavam as mesmas estratégias.
Leia mais
PB - Prefeitura de Itabaiana inicia processo de tombamento de
prédio histórico
O prédio está em processo de tombamento pela Prefeitura,
bem como o edifício onde funciona a sede da Loja Maçônica
Duque de Caixas.
Leia mais
PE - Ladeiras de Olinda contam a história do Carnaval
pernambucano
Festa reúne milhares de pessoas no ritmo do frevo e com
manifestações que traduzem a mistura das tradições de
brancos, negros e índios.
Leia mais
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Agenda
Fotos exibem a beleza
natural da Mata Atlântica
Foi inaugurada, na
Fortaleza Nossa Senhora
dos Prazeres, na Ilha do
Mel (PR), a exposição
Lagamar, do fotógrafo
Orlando Azevedo.
Leia mais
Projeto “¼ de Arte”
levará ao teatro o
carnarimbó do grupo
Novos Canarinhos de
Marapanim
Difundir e fomentar
os variados tipos de
manifestações artísticas
é o principal objetivo da
Fundação Cultural do Pará
(FCP).
Leia mais

Mundo
Itália - Pizza pode virar
patrimônio cultural
imaterial da humanidade
Mais de 200 mil pessoas
assinaram uma petição
pelo reconhecimento da
“arte da pizza” como
Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade.
Leia mais
Angola - Formalizada
candidatura de cidade
angolana de Mbanza
Congo a património da
UNESCO
A entrega formal da
candidatura daquela cidade
histórica da província
angolana do Zaire foi feita
em Paris.
Leia mais

